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Organizações da sociedade civil são criadas em torno de 
finalidades de interesse público e, portanto, devem  dar 
transparência à suas ações e de comunicar seus resultados. 
Esta tarefa não deve ser tomada como uma mera formalidade. 
Estabelecer canais efetivos de comunicação com a sociedade é 
fundamental para que se possa avaliar se estão sendo atendidas 
as suas finalidades de criação e existência.  

Se prestar contas sobre o que está fazendo, com quem, quanto 
está gastando e quais as fontes de recurso é, sob uma perspectiva 
ética e legal, um pressuposto básico para o funcionamento de 
uma organização da sociedade civil, então o desafio passa a 
ser em torno da forma pela qual esta comunicação é feita. Não 
basta utilizar páginas  na internet como repositórios de relatórios 
técnicos e burocráticos de atividades que, ao final, se tornam 
inacessíveis para a maior parte das pessoas. Tão pouco se deve 
seguir o caminho da propaganda sem conteúdo, pelo qual a 
comunicação institucional serve mais à captação de recursos e de 
associados do que à prestação de contas com a sociedade. 

Foi na busca deste balanço que fizemos o nosso Relatório Anual 
2013 em um novo formato. O Imaflora publica relatórios anuais 
desde 2005 e vem tentando calibrar a linguagem e o volume de 
informações em um nível que seja, ao mesmo tempo, acessível 
aos diversos públicos e completo para comunicar os desafios e 
avanços conquistados ao longo do ano.  

Neste novo formato reduzimos bastante o volume de textos e 
inserimos um grande conjunto de informações em infográficos 
para facilitar a leitura e o entendimento. Além disso, ao invés de 
registrar 100% de nossas atividades, contamos por meio de textos 
curtos e de linguagem fácil as nossas principais conquistas e 
desafios no ano. Como sempre, mantivemos total transparência 
sobre as nossas contas, origem dos recursos e balanço financeiro, 
assim como seguimos apresentando um balanço social de nossa 
organização, a partir de um modelo que combina os indicadores 
do IBASE com alguns novos indicadores do Ethos. 

O nosso intuito é realmente conseguir utilizar o nosso Relatório 
Anual como um instrumento de comunicação e de prestação 
de contas com a sociedade. Esperamos que este novo formato 
agrade os leitores e os convidamos a nos enviar comentários 
e recomendações. Lembrando que o Relatório Anual é apenas 
uma peça em nossa estratégia de comunicação, que inclui 
atualizações diárias nas redes sociais e no nosso site, assim 
como publicações técnicas e artigos de opinião. Acompanhe o 
Imaflora a saiba o que estamos fazendo para alcançar a nossa 
missão!

Maurício Voivodic
Secretário Executivo



CERTIFICAÇÃO
AGROPECUÁRIA PROJETOS

CERTIFICAÇÃO
FLORESTAL

CERTIFICAÇÃO
DE PROJETOS
DE CARBONO

120.000
410

trabalhadores florestais 
e agrícolas em áreas certificadas

BENEFICIADOS

ATIVIDADES IMAFLORA ÁREA COM AÇÕES IMAFLORA 

15,2 milhões ha
4 BIOMAS Mata Atlântica

Amazônia

+ município de Piracicaba

Cerrado
Caatinga

famílias 
nos projetos

468
empresas e produtores 
do setor florestal, 
agropecuário e de carbono

PARA ALCANÇAR NOSSA MISSÃO, 
TRABALHAMOS DIRETAMENTE COM:

http://www.imaflora.org/


PUBLICAÇÕES LANÇADAS

EQUIPE IMAFLORA

65 PESSOAS 33 HOMENS 32 MULHERES

21

de 0 a 3 anos

22

Número de pessoas x tempo de casa

de 3 a 6 anos de 6 a 9 anos mais de 9 anos

10 13

Evolução do número de pessoas na equipe
(úlitmos 5 anos)

43

2009

48

2010 2011 2012

54 61

2013

63

Relação entre o menor salário e o maior salário
(inclui benefícios)

2012 2013

Menor Maior

5,4
vezes

MaiorMenor

5,7
vezes

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/51b713685d142_Cartlha_OP_digital_final.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/51b1e4085619c_RelatorioEquidade_PT_ISBN.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/ebook_acertando_o_alvo_3.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/521b9f64930b5_Manual_Sisa_Final.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/528f44d87d146_diagnostico_conselhos_1.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/528f285269cd3_perfil_conselheiros.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52a1c98fc848c_Boletim1_Transparencia_Setembro201318-09-13-17-25-48.pdf
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/52a851ce9addb_Observatorio_Boletim2_Transparencia_Dezembro201311-12-13-00-06-44.pdf


CERTIFICAÇÃO
FLORESTAL
Em 2013, a área de florestas sob influência do IMAFLORA 

cresceu 3% em relação ao ano anterior e totaliza agora 

4.591.120 hectares certificados, dos quais 1.910.574 hectares 

são de área conservada.

Conservar os recursos naturais, promover relações dignas 

e justas para os trabalhadores, e boas relações com a 

comunidade na qual o empreendimento está inserido, são 

alguns dos ideais da certificação florestal.  

Saiba mais sobre a atuação do Imaflora em Certificação Florestal acessando: 
www.imaflora.org/certificacao-socioambiental.php
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CERTIFICAÇÃO FLORESTAL ÁREA 
CERTIFICADA
FSC® PELO 
IMAFLORA

96 mil

1,9 milhões ha

4,6 milhões ha
área natural conservada

CADEIAS DE 
CUSTÓDIA

Quase metade da área
certificada é destinada

à conservação.

242

61,5%
O Imaflora é 
responsável por

da área 
certificada 
FSC® no 
Brasil

50%
Plantação

50%
Florestas
Nativas

DISTRIBUIÇÃO DA
ÁREA CERTIFICADA

PELO IMAFLORA

Plantações

FSC® no Brasil

4,8 milhões ha

Imaflora FSC® no Brasil Imaflora FSC® no Brasil Imaflora

2,3 milhões ha 

Florestas Nativas

1,5 milhões ha 751 mil ha

Manejo ComunitárioManejo Empresarial

1,6 milhões ha 1,6 milhões ha

O IMAFLORA EM RELAÇÃO À CERTIFICAÇÃO FSC® NO BRASIL

trabalhadores
florestaisBENEFICIÁRIOS

O Imaflora oferece os serviços
de certificação FSC® em parceria

com a Rainforest Alliance.

PROJETOS 
DE CARBONONATURAIS

CADEIA DE
CUSTÓDIAPLANTAÇÕES

http://www.imaflora.org/


32% (2,3 milhões ha)

7,2 milhões ha

99 mil ha 33 mil ha

498 mil ha

140 mil ha 49 mil ha

6 comunidades certificadas FSC® 

certificados pelo Imaflora

68 mil ha
áreas de fomento

se
nd

o

(181 proprietários)

ATÉ 2013 EM 2013

área total concedida

ÁREA DE PLANTAÇÕES NO BRASIL

ÁREA PARA CONCESSÃO FLORESTAL NO BRASIL

ÁREA DE PROJETOS DE CARBONO VALIDADOS NO BRASIL 

Quase toda essa área (131 mil ha) também já foi verificada.

796 mil ha
100% das concesssões FSC® foram certificados pelo Imaflora 

132 mil ha foram validados 
pelo Imaflora 7 PROJETOS

são VCS e FSC® são CCB

Cachoeira: Assoc. Morad. e Produt. do Projeto Agroestrativista Chico Mendes – AMPPAECM

Porto Dias: Associação Seringueira Porto Dias

AMARCA: Associação de Moradores e Agroextrativistas do Remanso de Capixaba.

Equador: Associação dos Produtores do Projeto de Assentamento Agroextrativista do Seringal Equador

Terra Indígena do Baú

Comflona: Cooperativa Mista Flona Tapajos 
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Em 2013, a Ebata Produtos Florestais e a Golf Indústria, Comércio 
e Exportação de Madeira, concessionárias de áreas na Floresta 
Nacional de Saracá-Taquera, na região da Calha Norte paraense, 
conquistaram a certificação de manejo FSC®, a partir de 
auditoria realizada pelo IMAFLORA.  

A iniciativa soma-se às certificações anteriores da Amata e da 
LN Guerra, concessionárias florestais, respectivamente, em 
Rondônia e no Pará, e reforçam a ruptura do ciclo de cinco 
anos de estagnação do crescimento da presença do selo FSC 
na Amazônia. Com isso, a área de florestas públicas, geridas 
por empresas privadas, com a certificação socioambiental, 
cresceu cerca de 50%. Do total de 796 mil hectares de florestas 
concedidas, 18% conquistaram a certificação socioambiental FSC 
e todas foram auditadas pelo IMAFLORA.

“Esse fato faz ‘subir a régua’, aumentar 
o nível de exigências no que se refere às 
melhorias sociais, às práticas de manejo, 
ao diálogo com as comunidades. E começa 
a contribuir para uma regulação maior 
do mercado legal de madeira”.

Certificação de concessões 
florestais rompe 
estagnação na Amazônia

Além do crescimento apontado, em si, ser muito significativo, 
2013 trouxe um novo marco, também impulsionado pela 
possibilidade aberta pela Lei de Gestão de Florestas Públicas. 
Por prever que os contratos sejam auditados por organismo 
florestal independente, o IMAFLORA submeteu-se ao processo de 
acreditação junto a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro 
– Cgcre, sem que tenham sido constatadas não-conformidades 
em nenhuma das etapas de avaliação. É a primeira e, por 
enquanto, única instituição com essa acreditação, no Brasil. 

Leonardo Sobral, gerente de certificação 
florestal do IMAFLORA, sobre o crescimento da 
certificação em áreas de concessão florestal. 
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A Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós (Coomflona), 
com sede em Santarém, no Pará, conquistou a certificação 
socioambiental para o manejo de 9 mil hectares na Flona do 
Tapajós, em Belterra (PA). Com isso, a próxima safra de madeira, 
manejada pelos 214 cooperados, será comercializada com o selo 
FSC 100% Comunitário.

“A nossa expectativa é que o selo 
abra novos mercados para a madeira 
comunitária. Trabalhamos para que isso 
já ocorra nas Olimpíadas”.

Lançado selo FSC® que diferencia 
produtos comunitários 

O selo, lançado em 2013, era uma batalha antiga do IMAFLORA 
e do FSC Brasil, no sentido de diferenciar a origem dos produtos 
florestais provenientes de comunidades e fortalecer os pequenos 
produtores e extrativistas, através do acesso a novos mercados.

Ao conquistar o selo, a Cooperativa espera ganhar a 
independência do único comprador de seu produto e entrar em 
novos mercados, de olho, especialmente, nas obras para as 
Olimpíadas. 

Para isso, já tem planos de aumentar a produção. Em 2013, a 
Coomflona extraiu quase 22 mil m³ de madeira em tora e quase 
500 m³ de madeira de galhos. Mas, a expectativa para o primeiro 
ano pós certificação é de aumentar em 600 hectares a área 
trabalhada e produzir cerca de 43 mil m³ de madeira. 

O selo FSC® 100% Comunitário também passou a identificar os 
produtos da Cooperfloresta, no Acre, cujo manejo foi certificado 
em 2006. Desde então, tem atuado na comercialização da 
produção das comunidades de Projetos de Assentamentos 
Agroextrativistas, com áreas certificadas pelo FSC. Atualmente, 
representa 201 famílias cooperadas, pertencentes a 10 
comunidades, organizadas em 6 Associações.

Renato Ribeiro, engenheiro florestal 
da Coomflona, sobre a conquista do 
FSC 100% Comunitário.
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O IMAFLORA foi a instituição escolhida pelo povo Paiter Suruí 
para fazer a validação e a verificação do Projeto de Carbono 
Florestal Suruí, da Terra Indígena Sete de Setembro, localizada 
nos estados de Rondônia e  Mato Grosso.

Trata-se da primeira área indígena do mundo a ter um projeto 
de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação e a 
comercializar seus créditos no mercado voluntário de carbono. De 
acordo com os profissionais do IMAFLORA o desmatamento foi 
efetivamente reduzido, durante o período de 2009 a 2012. 

“O IMAFLORA teve um papel fundamental 
nessa verificação. A auditoria atesta a 
qualidade técnica do projeto. É a parte 
final de um processo, a porta de entrada 
para o mercado. Garante a qualidade do 
sistema”.

IMAFLORA verifica primeiro 
projeto de carbono em área 
indígena, no mundo.

Pedro Soares, pesquisador do Programa de 
Mudanças Climáticas do Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.

O projeto validado tem duração de 30 anos e visa conservar a 
área de 12 mil hectares de mata e evitar a emissão de cerca de 7 
milhões de toneladas de CO2. Faz parte da estratégia dos Paiter 
Suruí gerar recursos para financiar o seu plano de gestão para os 
próximos 50 anos. 

Atualmente, mais da metade (54%) dos projetos de carbono 
validados no Brasil pelos sistemas VCS e CCB foram feitos pelo 
IMAFLORA.
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Em 2013, o Grupo de Trabalho, integrado pelo IMAFLORA, Instituto 
Ethos, WWF, Fundação Avina, Organização Internacional do 
Trabalho e indústrias siderúrgicas, concluiu o desenvolvimento do 
Programa Modular de Verificação do Carvão Vegetal, que descreve 
os Princípios e os Critérios sociais e ambientais que devem ser 
observados pelas empresas, que buscam contribuir com boas 
práticas no setor. 

Nesse ano também, o IMAFLORA assinou contrato com uma 
siderúrgica do Pará, que começou a implantar o Programa em sua 
unidade. Duas outras indústrias formalizaram o compromisso no 
mesmo sentido.  

A existência de padrões de desempenho que orientem boas práticas 
no setor sempre foi uma demanda das empresas, das organizações 
públicas e da sociedade civil, e certamente, trará grandes 
contribuições a todos os envolvidos.

Nesse sentido, o Imaflora tem participado de diversos fóruns de 
debate no Brasil, para que mudanças sejam implementadas no 
campo, trazendo melhorias nas condições sociais e ambientais, 
mas também oportunidades de negócios para as empresas do setor. 

“Trabalhar com o carvão vegetal não 
estava no nosso planejamento estratégico, 
mas abraçamos a oportunidade pensando 
nos impactos que poderíamos gerar em 
relação ao desmatamento e benefícios 
trabalhistas” .

Carvão vegetal na rota da 
sustentabilidade

A possibilidade de influenciar a transformação de um setor com 
forte impacto socioambiental, e contribuir na busca de uma 
solução, recorrendo ao conhecimento técnico e à prática do 
trabalho em campo, acumulados ao longo dos anos, foi a grande  
motivação do IMAFLORA para aceitar esse desafio.

David Escaquete, coordenador de 
certificação florestal do IMAFLORA. 



14

A alteração do padrão Small and Low Intensity Managed Forests 
(Slimf), que prevê processos simplificados de auditoria para 
pequenos produtores florestais que desenvolvem atividades 
de baixa escala, foi o grande impulso para o crescimento da 
certificação no segmento de plantações florestais. 

“A certificação florestal de pequenos 
produtores é uma realidade e vem 
crescendo. Isso comprova que as boas 
práticas de manejo, associadas às 
regularidades fiscais, ambientais, sociais 
e legais, são o verdadeiro caminho para 
o desenvolvimento sustentável e garantia 
de mercado para o produtor rural, parcela 
importante da produção de riquezas do 
país”.

Alteração no padrão para 
pequenos dá fôlego à certificação 
de áreas de pinus e eucalipto

Em 2013, o padrão passou a permitir a aplicação do 
procedimento simplificado para áreas com até 480 hectares 
plantados, ampliando muito o seu alcance. O Slimf passa a ser 
mais inclusivo, e ganha, por isso, a adesão de novos pequenos 
produtores na busca por melhores práticas sociais e ambientais. 

Grandes empresas do setor, que já trabalhavam com grupos 
de produtores fomentados, como Veracel, Suzano e Klabin, 
fabricantes de papel e celulose, conseguiram aumentar 
significativamente sua rede de fornecedores de matéria-prima 
certificados FSC® (Forest Stewardship Council®), a partir da 
mudança no padrão Slimf.

Do ponto de vista estratégico, a certificação dos pequenos 
produtores é apontada como uma forma de ampliar a 
sustentabilidade no setor. Atualmente, 32% da área certificada, 
no Brasil, desse segmento tem a presença do IMAFLORA, o que 
significa 2,3 milhões de hectares. Desse total, 68 mil hectares 
são áreas de fomento.  

Victoria Rizo, sócia da 2Tree Consultoria.



Baseia-se nas normas da Rede de Agricultura Sustentável 

(RAS) e diferencia as propriedades rurais que adotam boas 

práticas sociais, ambientais e de produção agropecuária, em 

suas atividades. Entre elas, estão a conservação dos recursos 

naturais e ecossistemas, a contribuição para o bem-estar da 

comunidade e o respeito ao trabalhador. 

CERTIFICAÇÃO
AGROPECUÁRIA

Conheça o trabalho do Imaflora com Certificação Agropecuária em: 
www.imaflora.org/certificacao-socioambiental.php.
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CAFÉ CACAU LARANJA PECUÁRIA

CHÁ UVA
CADEIA DE 
CUSTÓDIA

CERTIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA

DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA 
CERTIFICADA PELO 
IMAFLORA

15%
Laranja

1%
Cacau

15%
Pecuária

7%
Chá

62%
Café

ÁREA CERTIFICADA

267,5
94,5 mil ha

683 área conservada

Quase 1/3 da área
certificada é destinada

à conservação.

produtores rurais
certificados RAS

mil ha

24 mil trabalhadores
ruraisBENEFICIÁRIOS

CADEIAS DE 
CUSTÓDIA63GRUPOS DE

PRODUTORES28 FAZENDAS
INDIVIDUAIS70

161 certificados agrícolas, sendo

http://www.imaflora.org/


2,6%
(19 mil ha)

da área de laranja
é certificada

*Em 2013 o Imaflora foi a única instituição credenciada para conduzir a certificação 
da Rede de Agricultura Sustentável (Rainforest Alliance CertifiedTM) no Brasil.

*O Módulo Clima é uma norma da RAS que estimula práticas de produção que 
minimizam os impactos da agropecuária nas mudanças climáticas.

2,6%
(70 mil ha)

da área de café
é certificada

20%
(7 mil ha)

da área de chá é certificada

ÁREA CERTIFICADA NO BRASIL PELO IMAFLORA*

ÁREA CERTIFICADA NA ARGENTINA PELO IMAFLORA

A REDE DE AGRICULTURA
SUTENTÁVEL NO MUNDO

ÁREA CERTIFICADA

ÁREA CULTIVADA

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS

NÚMERO DE PAÍSES COM ÁREAS CERTICADAS

NÚMERO DE CULTIVOS

2.475.398,00

1.443.982,00

841

43

614

BAIXO CARBONO

8
MÓDULO CLIMA

fazendas
 atendem ao

EM RELAÇÃO A ÁREA TOTAL PLANTADA NO BRASIL

EM RELAÇÃO A ÁREA TOTAL PLANTADA NA ARGENTINA
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Em 2013, o IMAFLORA comemorou os dez anos da primeira 
certificação da Rede de Agricultura Sustentável, no Brasil. O 
pioneirismo coube à fazenda de café Daterra, no cerrado mineiro.  
Mas, o que faz da contagem um marco para o IMAFLORA é, 
sobretudo, o trabalho desenvolvido para que a Organização 
chegasse a esse resultado.

“A certificação tem um papel cada vez 
mais importante, porque consegue 
resultados rápidos e não depende de 
grandes aportes financeiros externos. A 
ideia da certificação é boa, especialmente 
se houver consumidores dispostos a 
aderir a ela. A agilidade é sua principal 
vantagem”.

Dez anos da primeira 
certificação agrícola 

Foram 18 anos de percurso institucional na busca de um caminho 
que alinhasse conservação dos recursos naturais com alto 
desempenho e uma boa gestão socioambiental na agropecuária. 
Outros 15 anos, em paralelo, foram dedicados ao estudo e 
aperfeiçoamento das normas da Rede de Agricultura Sustentável.

Atualmente, o IMAFLORA é a única Organização, no Brasil, a reunir 
a experiência de empreendimentos com três ciclos completos de 
certificação agrícola. Até 2013, eram 161 certificados emitidos, 
dos quais 28 para grupos, que correspondem a quase 268 
mil hectares certificados, quase 95 mil hectares de áreas de 
conservação, que beneficiam cerca de 24 mil trabalhadores rurais 
nos cultivos de café, laranja, cacau, uva, óleo de palma e pecuária, 
no Brasil e em plantações de chá, na Argentina. 

Gerd Sparovek, professor titular do 
Departamento de Solos, da Esalq/Usp. 
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produzida na Fazendas São Marcelo chegasse ao consumidor, 
com rastreabilidade garantida, ao longo de todo o processo. 

Esse caso foi selecionado para ser apresentado no Global 
Landscape Forum, evento paralelo à COP19, como exemplo de 
pecuária sustentável.

A carne, certificada pelo IMAFLORA, a partir dos critérios da Rede 
de Agricultura Sustentável, chegou ao varejo. No ano passado, 
oito cortes, identificados pelo selo Rainforest Alliance Certified™, 
passaram a ser comercializados em diversas lojas da rede 
Carrefour, fechando um ciclo iniciado em 2010. 

Naquele ano, a Fazendas São Marcelo, do Grupo JD, localizada 
no Mato Grosso, quebrou um paradigma ao conquistar a primeira 
certificação socioambiental para a pecuária, em todo o mundo. O 
empreendimento, que abrange dois biomas, Amazônia e Cerrado 
e concilia a atividade, com práticas socioambientais responsáveis, 
de bem-estar animal, garante a rastreabilidade da origem do 
produto e cultiva uma boa relação com as comunidades do 
entorno. 

Com a iniciativa, o Grupo JD provocou um movimento positivo 
na cadeia produtiva da proteína animal. Depois da certificação 
de suas fazendas (Tangará da Serra, Juruena e Barra do Bugres), 
a unidade do frigorífico Marfrig, em Tangará da Serra, alcançou 
a certificação da Rede de Agricultura Sustentável, marcando 
também pioneirismo em seu setor. Isso possibilitou que a carne 

“A chegada da carne certificada ao 
consumidor final é um momento histórico. 
No futuro vamos falar dele como um 
divisor de águas”.

A carne certificada, 
finalmente, no prato

Ainda em 2013, a grife italiana Gucci escolheu o couro com a 
certificação da Rede de Agricultura Sustentável para inaugurar a 
linha de bolsas que marcaria sua participação no Desafio Tapete 
Verde, idealizado pela estilista da marca.

Roberto Smeraldi, diretor da OSCIP 
Amigos da Terra – Amazônia Brasileira. 
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Após cumprir o ciclo de três anos de certificação da Rede de 
Agricultura Sustentável (Rainforest Alliance Certified™), a Native, 
integrante do Grupo Balbo, e líder mundial na exportação de 
açúcar orgânico, optou por não renová-lo.

Embora tenha reconhecido diversos ganhos e a importância da 
certificação RAS na gestão de  seus empreendimentos, a empresa 
entendeu que, diante do momento de austeridade pelo qual 
passa o setor sucroalcooleiro, a certificação socioambiental não 
foi estratégica para seu produto e não atendeu a expectativa de 
abertura de novos mercados.

As usinas do grupo, São Francisco S/A e Santo Antônio S/A, na 
região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foram as primeiras 
do setor sucroalcooleiro a conquistar a certificação RAS, no Brasil 
e fora dele.  

“O caso do Grupo Balbo-Native foi 
um importante aprendizado sobre 
a necessidade da certificação gerar 
benefícios de mercado, principalmente 
num contexto de múltiplas certificações. 
Estas podem se complementar, mas 
implicam em aumento de trabalho e 
investimento para os produtores, que 
precisam gerir normas e certificados 
distintos ”. 

Native opta por não renovar a 
certificação

Luís Fernando Guedes Pinto, gerente de 
certificação agrícola do IMAFLORA.  



DESENVOLVIMENTO 
LOCAL E CADEIAS 
PRODUTIVAS
Com os projetos de desenvolvimento local e cadeias produtivas, 

o IMAFLORA pretende provocar transformações reais nas 

regiões em que atua. Por meio de soluções inovadoras em 

gestão e uso da terra, algumas relatadas aqui, busca aliar 

conservação dos recursos naturais e geração de renda às 

populações locais e trabalhadores. 

Para conhecer em detalhes os projetos conduzidos pelo 
Imaflora visite o site www.imaflora.org.
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http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel.php


21 MUNICÍPIOS

PROJETOS
PROJETOS
AGRÍCOLAS

PROJETO FLORESTAS DE VALOR
(CALHA NORTE + TERRA DO MEIO
+ SÃO FÉLIX DO XINGU)

PROJETO
PIRACICABA

9,6 milhões ha

COM UMA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE
PROJETOS EM
23

em unidades de conservação

10,3 milhões ha, sendo

em propriedades
particulares

690 mil ha

http://www.imaflora.org/


410 FAMÍLIAS BENEFICIADAS

1719

8

6

PESSOAS CAPACITADAS

PRODUTOS DA SOCIODIVERSIDADE 
TRABALHADOS NOS PROJETOS 

Resex Riozinho do Anfrísio

Resex do Rio Iriri

Resex Rio Xingu

Flona Sacará-Taquera

UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO
COM PROJETOS

Cacau Café Castanha-da-amazônia Copaíba Babaçu Borracha

Rebio Trombetas

Flota Faro

Flora de Trombetas

Flota do Paru
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O curso “Como participar do orçamento público de Piracicaba” 
foi uma das atividades promovidas pelo Observatório Cidadão de 
Piracicaba, programa que completou um ano em 2013, e faz parte 
do projeto Piracicaba Sustentável do IMAFLORA.

Desenvolvido com o objetivo de fornecer instrumentos que 
possibilitem ao cidadão entender e participar dos processos 
decisórios do município, nasceu no âmbito da Conferência 
Municipal sobre Controle e Transparência Social, baseado em 
três eixos, nos quais divide suas ações: 1) monitoramento 
das políticas públicas e qualidade de vida do município; 2) 
elaboração de propostas para o aprimoramento das políticas e das 
instituições públicas; 3) educação para a participação e o controle 
social.

Em seu primeiro ano de atuação, o Observatório Cidadão de 
Piracicaba elaborou mais de 80 indicadores sobre transparência 
pública, participação social e meio ambiente. Entre outros temas, 
foram discutidas as audiências públicas o orçamento participativo 
e a qualidade das informações disponíveis nos portais dos órgãos 
públicos. 

“Quase tudo foi novidade para mim. 
O acesso às ferramentas aprendidas 
durante o curso vão me ajudar muito”.

Programa faz um ano estimulando 
compromisso com transparência e 
participação social 

Concorrendo com mais de 450 iniciativas da América Latina, 
o Observatório Cidadão recebeu menção honrosa e a terceira 
colocação, do prêmio Stephan Schmidheiny - Inovação para 
a Sustentabilidade, promovido pelo Centro de Intercâmbio e 
Conhecimento, da Costa Rica. 

Karina Daroque, Associação Ilumina, sobre o 
curso a respeito do orçamento público. 
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Em 2013, a experiência adquirida com algumas iniciativas de 
comercialização junto às comunidades das Reservas Extrativistas 
do Xingu, contribuiu para o desenvolvimento do Sistema de 
Garantia de Origem, que reconhece os produtos de Territórios 
de Diversidade Socioambiental, como o território do Xingu. 
O objetivo é desenvolver um instrumento de comercialização 
que identifique a origem dos produtos da sociobiodiversidade 
(castanhas, óleos, fibras, sementes, etc.), fomente a conservação 
e assegure a rastreabilidade, a transparência e a ética nas relações 
comerciais com comunidades.

O desenho do Sistema de Garantia avança com a criação do 
Comitê Territorial do Xingu, composto pelo IMAFLORA, Instituto 
Socioambiental, União para o Biocomércio Ético, Associação 
Terra Indígena Xingu, Associação dos Moradores da Reserva 
Extrativista Riozinho do Anfrísio e Associação Floresta Protegida. 

A Loducca, agência de publicidade que está entre as 15 
maiores do Brasil, abraça o projeto e passa a atuar na criação 
da identidade visual do selo, que vai identificar o novo sistema. 
O ano também marca o início da parceria com a Sourcemap, 
empresa de tecnologia, incubada pelo Massachussets Institute of 
Tecnology, que desenvolve plataformas colaborativas.

Selo vai valorizar produtos 
de Territórios de Diversidade 
Socioambiental 

A castanha do Brasil foi o primeiro produto utilizado como 
piloto, incluindo o QR Code na embalagem, que permite rastrear 
o processo, da coleta ao consumidor final. Este trabalho foi 
realizado por meio de outra parceria, essa com a Safe Trace, 
empresa especializada na rastreabilidade de cadeias de produtos 
alimentícios, como a do Carrefour.

O IMAFLORA vem trabalhando com intensidade no 
desenvolvimento desse Sistema desde 2012, que tem relação 
direta com a política da Instituição, desde que foi fundada: 
estimular mecanismos acessíveis às comunidades tradicionais, 
para que possam diferenciar seus produtos no mercado, pelos 
valores que carregam: a conservação do território, da floresta e da 
biodiversidade.

“O projeto reconhece o papel das 
comunidades tradicionais na conservação 
do território, e inova por ser inclusivo 
em sua concepção. Permite que grande 
parte das populações extrativistas se 
beneficiem do Sistema, de forma simples”.

Patrícia Cota Gomes, coordenadora de 
projetos e mercados florestais do IMAFLORA. 
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“A inserção da Amazônia na economia 
nacional deve se dar de uma maneira 
diferenciada, devido à sua importância 
ambiental e às dificuldades logísticas. A 
participação de empresas responsáveis 
nesse processo, em parceria com ONG’s 
e comunidades, é fundamental para 
que a produção na região se faça com 
consciência”.

Respeito às singularidades marcam 
negócios na Terra do Meio

A consolidação de relações comerciais inovadoras entre a 
indústria e os extrativistas foi o grande destaque do trabalho do 
IMAFLORA, e parceiros locais, nas reservas extrativistas da Terra 
do Meio, no Pará, ao olhar em perspectiva os últimos quatro anos 
das atividades na região.

André Tabanez, gerente de projetos da 
Firmenich.

Após dois contratos firmados, um entre a Mercur e os 
comunitários das Reservas do Riozinho do Anfrisio, do Iriri e do 
Rio Xingu para o fornecimento do látex, e outro entre a Firmenich 
e os extrativistas da Reserva do Riozinho do Anfrisio, para a 
aquisição da copaíba, com ganhos expressivos para as duas 
partes, é possível tirar algumas conclusões: a primeira delas é 
que alguns mercados têm se mostrado dispostos a reconhecer os 
valores agregados aos produtos pelas comunidades tradicionais.

Entre eles, estão a contribuição dada à conservação do território, 
a valorização do modo de vida tradicional, e de uma atividade 
econômica que respeita os recursos naturais, ao mesmo tempo 
em que gera renda e promove a melhoria da qualidade de vida 
para as comunidades.

Ao reconhecer e respeitar as particularidades da negociação com 
os extrativistas, as empresas buscaram soluções negociadas, 
que permitiram um equilíbrio de forças nas relações com os 
pequenos produtores, além de transparência na cadeia produtiva. 
Atualmente, 40 famílias participam do projeto. É desejo do 
IMAFLORA seguir na busca de novos mecanismos de mercado 
e ampliar esses benefícios, com outros produtos, e em outras 
regiões.
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Com recursos do IMAFLORA, a mini usina de babaçu, que 
serve a comunidade da Reserva Extrativista do Rio Iriri, na Terra 
do Meio, no Pará, foi adequada para outros usos e está pronta 
para ser utilizada no beneficiamento das amêndoas do babaçu, 
contribuindo para aumentar os ganhos dos comunitários da 
região. 

Com isso, os extrativistas recebem mais na comercialização, já 
que o domínio dessa nova etapa do processo permite a entrega 

“O capital de giro para pagamento dos 
extrativistas no ato da entrega do produto, 
era uma antiga demanda. Com isso, os 
comunitários ganham nova confiança na 
comercialização do produto”.

Fundo Social apoia mini usina na 
Terra do Meio

de um produto com maior valor agregado. Ganham, ainda, a 
possibilidade de trabalhar com uma segunda mercadoria, a 
farinha de babaçu, subproduto do óleo no processo de extração, 
um alimento tradicional, com alto teor nutritivo. 

O IMAFLORA também contribuiu para eliminar uma antiga 
dificuldade nas reservas: a necessidade de pagamento mediante 
a entrega da mercadoria, aportando recursos do seu fundo social 
para a constituição de um capital de giro.  Como consequência, 
os comunitários passaram a valorizar a atividade econômica 
tradicional como sua principal fonte de renda. 

Nessa direção, um dos objetivos do projeto é o de que a mini 
usina tenha uso para múltiplos produtos florestais. Além do 
babaçu, ela vem sendo utilizada para o processamento da 
castanha-do- Brasil, um passo importante para diversificar as 
fontes de renda dos comunitários. 

A castanha beneficiada já teve boa aceitação no mercado de 
Altamira, maior município das imediações, o que já é uma 
primeira resposta importante para o trabalho na Terra do Meio. 

Helga Yamaki, coordenadora de 
projetos do IMAFLORA, comentando o 
próximo desafio do projeto.
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2013 marca o fechamento de um ciclo do projeto Cacau, 
desenvolvido em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Em 
dezembro, os 23 agricultores familiares que participam do projeto 
piloto, executado em parceria com a Cooperativa Alternativa dos 
Pequenos Produtores Rurais e Urbanos (CAPPRU), tiveram o 
reconhecimento do cacau que produzem como apto a ser usado 
na produção de chocolates finos e realizaram a primeira venda 
direta para a indústria. 

Esse estágio é resultado de três anos de aprimoramento das 
técnicas de plantio, colheita, pós-colheita e fermentação usadas 
na lavoura do cacau; e do domínio de práticas como poda e 
enxertia, a partir de oficinas e intercâmbio com produtores da 
Bahia.

Ainda em 2013, foi iniciado o apoio aos agricultores na 
recomposição de mata ciliares, das áreas florestais, das reservas 
legais, na interpretação do Código Florestal e na adequação ao 
Cadastro Ambiental Rural. 

“Eu pensei que fosse só plantar, colher e 
vender”. 

Indústria aprova cacau de 
agricultores familiares de 
São Félix do Xingu

São Félix do Xingu liderou a lista do Ministério do Meio Ambiente 
dos municípios que mais desmatam e, de acordo com o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 2010, 
tem um dos IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) mais 
baixos do País. O município foi escolhido para sediar o trabalho 
a pedido dos próprios produtores e os resultados obtidos tem 
motivado o Instituto a buscar formas de ampliar o projeto para 
outros produtores.

Maria Helena Gomes, moradora da vila 
Tancredo Neves, em São Félix do Xingu, 
Pará, sobre o conteúdo das oficinas.    
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Em março de 2013, a Cooperativa do Quilombo, localizada em 
Oriximiná, na Calha Norte paraense, fechou um acordo com a 
suíça Firmenich, fabricante de aromas, para a compra do óleo de 
copaíba, extraído por 10 comunidades quilombolas do município. 
O acordo representa um marco significativo para os extrativistas, 
uma vez que o preço do produto, atualmente, é substancialmente 
maior: chega a atingir R$ 28,00 por litro, contra os R$ 15,00 
pagos anteriormente, pelos intermediários. 

“Em uma área de muitos conflitos e 
pressões, é importante consolidar uma 
cadeia de produtos não madeireiros, que 
valorize a floresta em pé”.

Litro da copaíba sobe 87% e 
passa a ser comercializado 
pelos comunitários 

Trouxe ainda um ganho em organização para os comunitários, 
que, até então, não tinham histórico de articulações para um 
fim comum. Além da comercialização, são eles que recebem o 
óleo e fazem o controle do conteúdo dos barris para, se houver 
necessidade, localizar a origem de eventuais falhas de qualidade. 

O acordo com o fabricante incluiu também uma oferta de capital 
de giro de R$ 10 mil, que remunera o extrativista no ato da 
entrega do produto, já que a produção chega à Cooperativa em 
tempos variados. A gestão desse recurso é feita, provisoriamente, 
pelo IMAFLORA, mas a intenção é que a Cooperativa ganhe 
autonomia para gerenciar o fundo.  

O trabalho desenvolvido na Calha Norte foi iniciado em 2012, e 
tem por objetivo promover a geração de renda, a partir de práticas 
sustentáveis com o meio ambiente, de maneira a permitir que os 
moradores da região consigam viver das atividades tradicionais, 
em seus locais de origem. 

 Léo Ferreira, coordenador de 
projetos do IMAFLORA.



POLÍTICAS DE 
INTERESSE PÚBLICO
Influenciar, elaborar e colocar em prática, políticas de 

interesse público relacionadas a práticas sustentáveis de 

produção, seja florestal ou agrícola, este é o ideal que motiva 

o IMAFLORA a trabalhar nessa área. As contribuições podem vir 

de análises ou estudos técnicos, como as apresentadas nesse 

capítulo, ou mesmo da influência nos sistemas de certificação 

FSC e RAS.

Acompanhe a atuação do Imaflora em políticas públicas 
em www.imaflora.org.
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http://www.imaflora.org/politicas-de-interesse-publico.php
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setores da agropecuária, mudanças do uso da terra, energia, 
processos industriais e resíduos. A intenção é ampliar e engajar 
a sociedade civil na discussão sobre mudanças climáticas e 
fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas para 
mitigação de seus impactos. O Observatório do Clima assume o 
compromisso de atualizar os cálculos uma vez por ano. 

O Brasil é o sétimo país em emissões de gases de efeito estufa 
no mundo, despejando na atmosfera cerca de 3% dos 52 bilhões 
de toneladas de carbono equivalente, lançados globalmente 
em 2012. A agropecuária responde por 30% das emissões, e a 
análise dos dados sobre os resíduos aponta um paradoxo: para 
se alcançar índices satisfatórios de saneamento básico para a 
população, as emissões de gases de efeito estufa aumentariam 
consideravelmente.  

O trabalho do IMAFLORA na área do clima ganhou energia extra 
em 2013, quando parte da equipe do Instituto se envolveu 
na elaboração de estudos sobre dois temas – agropecuária e 
resíduos – que compõe o Sistema de Emissões de Gases do 
Efeito Estufa (SEEG), criado no âmbito do Observatório do Clima. 

O SEEG nasce com o objetivo de calcular e tornar públicos 
os dados referentes ao comportamento das emissões nos 

“Todos os países, inclusive o Brasil, devem 
fazer a transição para um modelo de 
desenvolvimento de longo prazo, baseado 
em reduções progressivas de gases de 
efeito estufa em todos os setores, e se 
preparar para um clima mais hostil, com 
estratégias de adaptação às mudanças 
climáticas”.

Sociedade civil quer 
qualificar o debate sobre 
mudanças climáticas 

Carlos Rittl secretário executivo 
do Observatório do Clima

http://seeg.observatoriodoclima.eco.br/index.php/page/21-Agropecu%25C3%25A1ria
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O IMAFLORA participou da construção de um sistema inédito, 
promovido pelo Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação 
de Serviços Ambientais do Acre (IMC): o monitoramento das 
salvaguardas socioambientais, com a criação de uma comissão 
da sociedade civil, com a função de acompanhar o programa, a 
Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento.

“O controle social vai validar o 
monitoramento de salvaguardas de 
REDD+. A inovação pode servir de 
exemplo para outros estados que estão 
em processo de construção de seus 
mecanismos de salvaguardas”.

Projeto inova ao incluir 
sociedade para monitorar 
salvaguardas

O trabalho faz parte de uma iniciativa inédita do Governo do Acre, 
que desenvolveu um amplo programa para aprimoramento da 
gestão pública na proteção de seus ativos florestais, a partir de 
indicadores adequados à realidade local. Trata-se do Sistema de 
Incentivos a Programas Ambientais.

O resultado, desenvolvido em parceria com a CARE Brasil e 
o Programa ISA Carbono, pode ser conferido no Manual de 
Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais de REED+, 
disponível para download gratuito no site do IMAFLORA. 

Esse trabalho foi apresentado no International Steering Committee 
for REDD+ Social & Environmental Standards, em Oxford, 
Inglaterra, ao lado da experiência de outros 13 países. Esse 
encontro discutiu propostas para monitorar, reportar, verificar 
e homologar políticas estaduais de REDD+SES, em diversos 
lugares do mundo.    

Marina Piatto, Iniciativa Clima e Agricultura, 
do IMAFLORA, referindo-se ao programa 
desenvolvido no estado do Acre.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/521b9f64930b5_Manual_Sisa_Final.pdf
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Depois de cinco anos de participação no Conselho Diretor da 
ISEAL Alliance - a mais alta instância do fórum internacional de 
maior credibilidade, no que se refere a sistemas de certificação de 
sustentabilidade - o IMAFLORA entendeu que era o momento de 
abrir mão de seu assento na Instituição e buscar outras formas de 
contribuir com ela. 

“Mauricio Voivodic foi um membro 
extremamente valoroso e comprometido 
do Conselho da ISEAL. Atuou por dois 
anos como representante da Rede de 
Agricultura Sustentável e da Rainforest 
Alliance. Sua cooperação ajudou a ISEAL 
Alliance a defender sua política global 
de ampliar o impacto de padrões de 
sustentabilidade de credibilidade”. 

Após cinco anos, IMAFLORA 
deixa Conselho da ISEAL 

Ao longo desse tempo, a ONG entende que contribuiu ativamente 
para a governança e plano estratégico da ISEAL e que a renovação 
é importante e necessária. A posição deixada pelo IMAFLORA, 
que por sua vez representava a Rede de Agricultura Sustentável, 
foi ocupada por André de Freitas, atual diretor da RAS. 

Karin Kreider, Diretora Executiva da ISEAL Alliance, 
sobre a participação do IMAFLORA. 
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Os esforços do IMAFLORA na área do clima e o trabalho 
pioneiro desenvolvido na certificação socioambiental da cadeia 
sustentável da pecuária foram reunidos em estudo apresentado 
no Global Landscape Forum, evento paralelo à COP 19, ocorrido 
em Varsóvia, Polônia, em espaço destinado às iniciativas das 
Organizações Não Governamentais e sociedade civil. 

“O estudo mostra que apesar dos 
diversos obstáculos, há intervenções de 
diferentes tipos que contribuem para 
o desenvolvimento de uma pecuária 
sustentável, no Brasil, como melhorias nos 
aspectos econômicos, sociais e ambientais 
da cadeia. A certificação RAS, apesar de 
ainda atingir apenas alguns atores da 
cadeia, é um exemplo de intervenção com 
esse potencial”. 

  
Experiência brasileira com pecuária 
sustentável é apresentada em 
evento paralelo à COP 19

O IMAFLORA apresentou o caso da Fazendas São Marcelo, 
localizada em região de transição dos biomas Amazônia e 
Cerrado, primeira no mundo a conquistar a certificação da Rede 
de Agricultura Sustentável e que estimulou a cadeia, com a 
certificação da unidade local do frigorífico Marfrig, garantindo 
a rastreabilidade para o consumidor final, nas gôndolas do 
Carrefour. 

De acordo com o estudo apresentado, a expansão da certificação 
da pecuária brasileira é fundamental para garantir melhores 
praticas agrícolas no campo, o bem- estar animal, o respeito aos 
trabalhadores rurais, evitar o desmatamento e reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa. O trabalho identifica oportunidades 
promissoras para o setor, a partir da intensificação da produção, 
combinada com boas práticas agropecuárias, que permitirá o 
crescimento do rebanho brasileiro sem novos desmatamentos e 
com baixas emissões.

Helena Nery Alves Pinto, analista e pesquisadora 
do instituto Internacional para a Sustentabilidade.  



RESUMO
FINANCEIRO
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RECURSOS
Origem dos recursos

Receita
Últimos 3 anos

R$ 10,5
milhões

2011

R$ 13
milhões

2012

R$ 12,7
milhões

2013

Fundos

Certificação
Florestal

68%

Certificação
Agrícola

32%

financiadores
23%

certificação
77%

33%

27%
7%

7%

5%

5%

4%
3%

3% 3% 2% 2%

Fundo Vale
Doador Anônimo
Icco & Kerneck in Actie
Caterpillar
Nestle Nespresso
Outros

Overbook
Imaflora
OCT
PNUD
Idesan
Avina

R$ 3.351.645
Total de Fundos

R$ 1.360.045
Fundo Social

R$ 1.991.600
Fundo Patrimonial
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RECEITAS TOTAIS 12.692.937

Receitas certificação 9.293.668

Receita de financiadores 3.399.269

DESPESAS TOTAIS 12.692.178

Custos Operacionais 10.223.996

Despesas Indiretas 2.468.182

RESULTADO OPEREACIONAL BRUTO 759

Arrecadação Fundo Social 240.882

RESULTADO OPEREACIONAL LIQUIDO - 240.122

Ajustes de anos anteriores (baixas de devedores duv., títulos cancelados, etc) 79.126

RESULTADO LIQUIDO FINAL - 319.248

RESUMO FINANCEIRO

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/538f9a155fa6d_Parecer_de_Auditoria_e_Notas_Explicativas_2013.pdf
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Pela primeira vez em sua história, o IMAFLORA experimentou um 
ano de retração nas suas receitas e fechou seu balanço financeiro 
com os resultados operacionais próximos de zero, ou negativos, 
quando descontada a arrecadação para o Fundo Social.

A redução da curva de crescimento e das receitas totais em 
2013 se deve a dois grandes fatores:  aumento na concorrência 
nas atividades de certificação e retardamento no processo de 
renovação e aprovação de alguns projetos junto a financiadores.

Esta situação atípica levou o IMAFLORA a usar as receitas geradas 
pela certificação para cobrir outras áreas, mas ainda assim, houve 
um déficit, no balanço final. Os dados  estão detalhados nesse 
relatório. Medidas para a correção de rumo estão sendo tomadas, 

“Foi atípico, considerada a curva de 
crescimento dos últimos cinco anos, 
sempre em torno de 15 a 20% ao ano”.

Sinal de alerta no balanço 
financeiro leva a novas iniciativas 
para 2014 

José Marcos Carvalho, gerente financeiro do 
IMAFLORA, referindo-se ao balanço de 2013.

além do acompanhamento financeiro mais rigoroso,  com o 
objetivo de detectar com antecedência situações de risco e tomar 
providências efetivas.
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Em 2013, o IMAFLORA inovou na aplicação dos recursos do 
Fundo Social. Criado originalmente para financiar custos da 
auditoria de certificação para comunidades, foi empregado 
como capital de giro pela Associação dos Moradores da Reserva 
Extrativista do Riozinho do Anfrísio, na Terra do Meio, Pará.

A decisão foi motivada por dois fatores: de um lado, a ausência 
de procura pela certificação por parte das comunidades, de 
outro, a queda no preço da  castanha-do-brasil, que levaria a uma 
remuneração insatisfatória aos extrativistas.   

O aporte, de R$ 36 mil, à Associação, foi para o beneficiamento 
do produto, acreditando que, com maior valor agregado, possa 
ser comercializado a um preço mais justo e com melhor retorno 
financeiro aos produtores. 

Pelo acordo, a Associação deve restituir o IMAFLORA em um ano. 
No ano anterior, o IMAFLORA já havia disposto da verba do Fundo 
para ajudar na construção da mini usina para o beneficiamento do 
babaçu, também na Terra do Meio. 

“É importante buscar novas estratégias, 
como o uso que fizemos do fundo social, 
para valorizar as cadeias produtivas da 
Amazônia e manter a floresta em pé”.

  
Fundo Social é utilizado como capital 
de giro para valorizar produto 

O Fundo é constituído por 5% do custo operacional da 
certificação, com o objetivo de permitir que os pequenos 
produtores e as populações tradicionais também tenham acesso 
à ferramenta, que pode diferenciar seus produtos. Em 2013, nove 
comunidades ou associações se beneficiaram dos recursos do 
Fundo para auditorias de certificação, totalizando 188 mil reais. 

Patrícia Cota Gomes, coordenadora de 
Projetos e Mercados Florestais, referindo-se 
ao uso inédito do fundo.



Beneficiados pelo Fundo Social

Subsídio à certificação orgânica do MEL da Associação da Terra Indígena Xingu

Capital de giro para viabilizar o beneficiamento da castanha-do-Brasil da AMORA 
(Assoc. Moradores Reserva Extrat. Riozinho do Anfrísio)

400 pessoas

UTILIZAÇÃO DO FUNDO SOCIAL 2013

R$ 178 milR$ 224 mil Certificação FSC® Projetos Comunitários R$ 46 mil
* O Fundo é constituído por 5% do custo operacional da certificação que tem por objetivo subsidiar a certificação de pequenos produtores e apoiar projetos comunitários.

Comaru (AP)

OELA (AM)

Verificação Carbono "SURUI" (RO)

Arimum (PA)

AMARCA (AC)

ASPD Porto Dias (AC)

AMPPAE (AC)

AMOPREX (AC)

Fé em Deus (AC)

COOPERFLORESTA (AC)

Polo madeireiro do Acre (AC)

Projetos de comunidades

Comunidades que receberam
subsídios para certificação



BALANÇO SOCIAL

O Imaflora publica anualmente seu balanço social, utilizando 

como referência o modelo IBASE e, a partir deste ano, 

adicionando alguns indicadores desenvolvidos pelo Ethos. Esta 

é uma iniciativa para dar transparência pública às ações, e 

permitir um acompanhamento periódico de indicadores sociais, 

ambientais e econômicos da atuação do Imaflora.
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NOTAS: 

As informações de valores tem 
por base os controles contabéis 
mantidos pela Instituição e 
Balanço Contábil divulgado.

Item 1.2 “e”: incluso a partir de 
2013, conforme estabelecido 
pela NBC T 15.

1. INDICADORES ECONÔMICOS                                  
(Referência Modelo IBASE)*

2012 2013

Valor                        
 (mil Reais)

Repres. %
sobre Receita Total

Valor                         
(mil Reais)

Repres. %
sobre Receita Total

1.1.  Origem dos recursos:

RECEITAS TOTAIS  12.576,4 100%  11.978,4 100%

a. Recursos governamentais (subvenções)  -    -    -    -   

b. Doações - pessoas jurídicas  -    -   18,16 0,15%

c. Doações - pessoas físicas  -    -    -    -   

d. Receitas próprias (contribuições)  1.203,8 9,57%  1.200,6 10,02%

e. Prestações de serviços (RL)  7.684,4 61,10%  7.007,9 58,50%

f. Financiadores (projetos e institucional)  3.261,9 25,94%  3.199,55 26,23%

g. Fundo Social Imaflora  99,5 0,79%  224,34 2,35%

h. Receita financeira (RL)  161,4 1,28%  154,6 1,29%

i. Outras receitas  165,3 1,31%  173,5 1,45%

1.2.  Aplicação dos recursos:

DESPESAS TOTAIS  11.170,7 100%  11.891,9 100%

a. Folha de pagamento  4.220,6 37,78%  4.987,9 41,94%

b. Encargos  1.454,7 13,02%  1.451,1 12,20%

c. Beneficios  719,4 6,44%  901,1 7,58%

d. Serviços contratados (terceiros)  1.470,3 13,16%  1.576,0 13,25%

e. Valor gasto com prestação de serviços de autônomos  129,7 1,16%  108,0 0,91%

f. Atividades diretas operacionais  1.997,5 17,88%  1.763,9 14,83%

g. Despesas (administrativas e gerais)  935,4 8,37%  923,4 7,76%

h. Impostos diversos e taxas  10,7 0,10%  6,3 0,05%

i . Depreciação e outros  232,5 2,08%  174,3 1,47%

BALANÇO SOCIAL

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/538f9a155fa6d_Parecer_de_Auditoria_e_Notas_Explicativas_2013.pdf
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2. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 
(Referência Modelo IBASE)*
(Ações e Benefícios para os funcionários(as)

2012     2013

Ref. Unidade Unidade
Total Anual 

Valor 
(mil Reais)

Repres. 
% sobre 
Receita 

Total

Ref. Unidade Unidade
Total Anual 

Valor 
(mil Reais)

Repres. 
% sobre 
Receita 

Total

TOTAL - Indicadores sociais internos  868,6 7%   950,4 8%

a. Alimentação (custo total anual e total per cápita, 

mensal)
Per Capita  372,00  247,0 1,96% No. Benef  65  327,0 2,73%

b. Auxílio educação (recurso total anual e relação com 

as receitas totais)
No. Benef  22  49,4 0,39% No. Benef  18  39,3 0,33%

c. Capacitação e desenvolvimento profissional (recurso 

total anual e relação com as receitas totais)
No. Benef  28  56,6 0,45% No. Benef  6  21,7 0,18%

d. Creche / Auxílio-creche (total de recusos anual p/ 

filhos de funcionários, até 5 anos e relação com receitas 

totais)

No. Benef  9,00  22,0 0,17% No. Benef  12  33,3 0,28%

e. Saúde (custo total anual com toda equipe, valor 

unitário mensal, e relação com receitas totais)
No. Benef  136  361,0 2,87% No. Benef  65  413,1 3,45%

f. Segurança e medicina no trabalho (recurso total anual 

e relação com receitas totais)
N/A  61  15,6 0,12% N/A  65  14,4 0,12%

g. Transporte (vale transporte): total do benefício No. Benef  16  17,0 0,14% No. Benef  17  18,2 0,15%

h. Bolsa estágio  (total anual, valor da hora da bolsa e 

relação com receitas totais)
No. Benef  5  32,0 0,25% No. Benef  8  38,2 0,32%

i. Seguro de Vida (recurso total anual, valor unitáro de 

indenização segurado e relação com receitas totais)
No. Benef  61  22,0 0,17% No. Benef  65  19,1 0,16%

j. Integração da equipe / confraternizações  (recurso 

total anual e relação com receitas totais)
N/A  -    46,0 0,37% N/A  -    26,1 0,22%

NOTAS: 

Itens “b” e “c”: demonstrados 
separadamente a partir de 
2013, conforme estabelecido 
pela NBC T 15.

Item “g”: o montante 
representa o custo total com 
vale transporte, deduzido o 
percentual de desconto para o 
funcionário.

Item “g”: o Imaflora pratica 
desconto de apenas 2,5% sobre 
o salário base, sendo que a 
legislação permite até 6%.

Item “j”: corresponde a 
despesas com reuniões internas 
e eventos de integração com 
toda a equipe, confraternizações 
trimestrais e anuais. Em 
2012 inclui o evento fórum 
Manejo Florestal e Agricultura 
Sustentável, realizado em 
Novembro / 2012. 

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/538f9a155fa6d_Parecer_de_Auditoria_e_Notas_Explicativas_2013.pdf
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3. INDICADOR PROJETOS, AÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 
PARA A SOCIEDADE                    
(Referência Modelo IBASE)*

2012 2013 

Total Anual % s/ Receitas Total Anual % s/ Receitas

a. Adequação socioambiental de empreendimentos 

florestais

4.322

34,37%

4.875

40,70%
4,9 milhões de hectares 4,5 milhões de hectares

48,4 mil trabalhadores 95,5 mil trabalhadores

392 famílias

b. Adequação socioambiental de empreendimentos 

agrícolas

2.031

16,15%

2.334

19,49%241 mil hectares 267 mil hectares

35,4 mil trabalhadores 24,5 mil trabalhadores

c. Treinamento e Capacitação / Desenvolvimento Local 1.887 15,00% 2.908 24,28%

NOTAS: 

Geral: todos os valores deste 
quadro referem-se aos custos 
operacionais das atividades 
sem considerar as despesas de 
administraçaõ e direção.

Itens “a” e “b”:  os valores 
correspondem as despesas 
operacionais das atividades de 
certificação, realizadas com 
os programas de Certificação 
Florestal e Agrícola para 
empresas (de acordo com 
a Missão do Imaflora, as 
atividades de Certificação 
trazem benefícios para a 
sociedade, contribuindo para a 
adequação socioembiental de 
produtores).

Item “c”: Os indicadores do 
Desenvolvimento Local estão 
demonstrados no Infográfico de 
Projetos.

Item “c” (Treinamento e 
Capacitação) - sem método de 
mensuração para quantidade de 
beneficiados. 

4. INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL 
(Referência Modelo IBASE)*

2012 2013

No. / % No. / %

a. Número Total de funcionários (as) ao final do período 61 63

b. Número de admissões durante o período 9 4

c. Número de Desligamentos 3 2

d. Aproveitamento da equipe interna (promoções / 

movimentações de função)
8 5

e. Número prestadores (as) de serviços 61 46

f. % de empregados acima de 45 anos 15% 14%

g. Número de mulheres que trabalham na instituição 28 30

h. % de cargos de chefia ocupados por mulheres 36% 29%

i. Idade média das mulheres em cargos de chefia 39 40

j. Salário médio das mulheres  R$ 4.010,00  R$ 4.375,00 

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/538f9a155fa6d_Parecer_de_Auditoria_e_Notas_Explicativas_2013.pdf
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NOTAS: 

Itens “k”, “l”, “w”, “x”, “y”, 
“z”: inclusos a aprtir de 2013, 
conforme estabelecido pela 
NBC T 15.

Foram considerados cargos de 
chefia (liderança) gerentes e 
aqueles que excercem funções 
de gestão ou liderança de 
equipes técnicas.

O número de negros(as) 
corresponde ao somatório 
do número de pessoas 
classificadas/autodeclaradas 
como de cor de pele preta 
ou parda, e o número 
de brancos(as) como o 
somatório do número pessoas 
classificadas/autodeclaradasde 
como de cor de pele branca 
ou amarela. Todos conforme 
informados anualmente na 
RAIS.

Mulheres e homens, negros ou 
brancos com mesmo cargo, 
percebem salários iguais.

O tema “diversidade” está 
em discussão no processo 
de elaboração do Código de 
Conduta da Instituição. 

4. INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL 
(Referência Modelo IBASE)*

2012 2013

No. / % No. / %

k. Número de homens que trabalham na instituição 33 33

l. % de cargos de chefia ocupados por homens 64% 71%

m. Idade média dos homens em cargos de chefia 40 41

n. Salário médio dos homens  R$ 6.346,00  R$ 6.540,00 

o. Número de negros que trabalham na instituição 6 6

p. % de cargos de chefia ocupados por negros (as) 0 0

q. Idade média dos (as) negros(as) em cargo de chefia 0 0

r. Salário médio dos (as) negros (as)  R$ 2.800,00  R$ 2.943,00 

s. Número de brancos (as) que trabalham na instituição 55 57

t. Salário médio dos (as) brancos (as)  R$ 5.456,00  R$ 5.779,00 

u. Número de estagiários (as) durante o período 5 8

v  Número de portadores de necessidades especiais 0 0

w. Número de empregados menores de 18 anos 0 0

x. Número de empregados entre 18 e 35 anos 51 39

y. Número de empregados entre 36 e 60 anos 10 27

z. Número de empregados acima de 60 anos 0 0

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/538f9a155fa6d_Parecer_de_Auditoria_e_Notas_Explicativas_2013.pdf
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5. INDICADOR - QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 
(Referência Modelo IBASE)*

 2012 2013

a. Número Total de funcionários (as) ao final do período 61 63

b. Número de graduados (as) 29 31

c. Número de pós-graduados (as) (especialistas, 

mestres e doutores)
24 22

d. Graduandos 2 4

e. Número de pessoas com ensimo fundamental 4 1

f. Número de pessoas com ensino médio 2 5

g. Número de não-alfabetizados 0 0

6. INDICADOR - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO 
A ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL  
(Referência Modelo IBASE)*

2012 2013

a. Relação entre o maior e menor salário (salário = total 

SEM benefícios)
15,2 vezes 15,9 vezes

b. Relação entre a maior e menor remuneração 

(remuneração = salário total mais benefícios)
5,4 vezes 5,7 vezes

c. O processo de admissão de funcionários é
Por indicação 33% Por indicação 25%

Por edital 67% Por edital 75%

d. A Instituição desenvolve alguma política ou ação de 

valorização da diversidade entre funcionários?

Sim Institucionalizada Sim Institucionalizada

Sim Não institucionalizada X Sim Não institucionalizada X

Não Não tem Não Não tem

e. Se "sim" no item anteior, qual?

Negros X Negros X

Gênero X Gênero X

Opção sexual X Opção sexual X

Portadores de 
necessidades 

especiais

Portadores de 
necessidades 

especiais

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

NOTAS: 

Item “b”: os benefícios são 
concedidos igualmente 
a todos os funcionários, 
independentemente de função.

Item “c”:  nos processos de 
contratação por indicação o 
candidato passa por processo 
de avaliação prévia conforme 
processo seletivo.

Item “d”:  o Imaflora tem 
entre seus valores formais o 
reconhecimento e valorização 
da diversidade.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/538f9a155fa6d_Parecer_de_Auditoria_e_Notas_Explicativas_2013.pdf
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6. INDICADOR - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO 
A ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL  
(Referência Modelo IBASE)*

2012 2013

f. Na seleção de parceiros e prestadores de serviços, 

critérios éticos e de responsabilidade social e 

ambiental:

Não são considerados Não são considerados

São sugeridos X São sugeridos X

São exigidos X São exigidos X

g. A participação de empregados no planejamento da 

instituição:

Não ocorre Não ocorre

Ocorre em nível de 
chefia

Ocorre em nível de 
chefia

Ocorre em todos os 
níveis

X
Ocorre em todos os 

níveis
X

NOTAS: 

Indicadores inclusos a partir de 
2013, conforme estabelecido 
pela NBC T 15.

Novos indicadores Ambientais 
estão em estudo e avaliação 
para inclusão no próximo 
Balanço Social. 

7. INDICADORES AMBIENTAIS 
(Referência Modelo ETHOS)

2012 2013

a. Consumo de papel nº folhas x 1000 106 nº folhas x 1000 70,5

b. Consumo de energia elétrica KW/h 54.727 KW/h 49.048

c. Consumo de água m³ 618 m³ 572

8. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2012 2013

1. RECEITAS  12.819.401  13.010.773

1.1) Prestação de  Serviços  7.988.251  8.279.026 

1.2) Projetos (Parcerias)  3.245.754  3.361.425 

1.3) Gestão da Certificação Florestal  841.065  855.342 

1.4) Taxa de contribuição Agrícola  359.575  348.470 

1.5) Doações Pessoas jurídicas p/ custeio  18.164  -   

1.6) Cursos e treinamentos  188.693  12.470 

1.7) Outras receitas  177.900  154.039 

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/538f9a155fa6d_Parecer_de_Auditoria_e_Notas_Explicativas_2013.pdf
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8. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2012 2013

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  4.408.762  4.594.388

2.1) Custos, Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  4.218.763  4.537.144 

2.2) Outros  189.999  57.243 

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  8.410.639  8.416.385

4. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  174.665  175.286

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)  8.235.974  8.241.099

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA  268.723  270.418

6.1) Receitas financeiras  268.723  270.418

7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6  8.504.697  8.511.517

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  8.500.540  8.511.517

8.1) Pessoal  4.987.852  4.489.223 

8.1.1 – Sálarios, férias e décimo terceiro  901.103  719.420 

8.1.2 – Benefícios  340.018  278.574 

8.1.3 – F.G.T.S

8.2) Impostos, taxas e contribuições  1.680.681  1.502.131 

8.2.1 – Federais (Incluindo INSS Empresa e PIS s/ Folha)  337.864  6.289 

8.2.3 – Municipais

8.3) Remuneração de capitais de terceiros  118.307  110.215 

8.3.1 – Juros 

8.4) Aplicação dos recursos nos objetivos institucionais  134.715  1.405.665 

8.4.1 – Incorporação Superávit ao Patrimonio Social

Clique aqui para acessar as Demonstrações 
Contábeis Completas e as Notas Explicativas.

http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/538f9a155fa6d_Parecer_de_Auditoria_e_Notas_Explicativas_2013.pdf
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Membro de Fóruns, Redes e Entidades
• Feira Brasil Certificado: Amigos da Terra Amazônia Brasileira, 
Rainforest Alliance, FSC Internacional e Rede de Agricultura 
Sustentável.

• Moratória da Soja: Grupo de Trabalho da Sociedade Civil - 
Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Articulação Soja Brasil, 
Conservação Internacional, Greenpeace, IPAM, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santarém, The Nature Conservancy, WWF 
Brasil - Fundo Mundial para a Natureza.

• Consórcio Calha Norte: SEMA/Pará, Ideflor/Pará, Imazon, 
Conservação Internacional, Instituto Floresta Tropical, ECAM e 
Funbio.

• Projeto Cacau Bahia: Instituto Cabruca, Cooperativa Agrícola de 
Gandú, OCT - Organização de Conservação de Terras do Baixo Sul 
da Bahia, Fundação Odebrecht 

• Projeto Cacau São Felix do Xingu: CAPPRU - Cooperativa 
Alternativa dos Pequenos Produtores Rurais e Urbanos, ADAFAX 
Associação para desenvolvimento da Agricultura Familiar no 
Alto Xingu, IIEB - Instituto Internacional de Educação do Brasil, 
CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.

• Rede Terra do Meio: FUNAI, FVPP, GIZ, ICMBio, IDEFLOR, 
IMAFLORA, INCRA, IPAM, ISA, RESEX Xingu, Resex Rio Iriri, 
Resex Riozinho do Anfrísio, SAGRI, SEMAT, SEMSA, UFPA, UFPA-
LAET, UFPA-CNX, USP, WWF, ADAFAX, TNC, IFT, Movimento de 
Mulheres (MMXT), GT de Produção e Comercialização da Rede 
Terra do Meio.

• GT Carvão Sustentável - Grupo de Trabalho do Carvão 
Sustentável: Ethos, Fundación Avina, OIT e WWF.

• Diálogo do Cacau

• FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - GT Florestas.

• Floresta Faz diferença

• Fórum Amazônia Sustentável

• FSC Internacional

• FSC Brasil - Conselho Brasileiro de Manejo Florestal
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Parcerias Bilaterais
• ABIC - Associação Brasileira da Indústria do Café 

• ESALQ - USP 

• Federação dos Cafeicultores do Cerrado ICMBio

• IFT - Instituto Floresta Tropical 

• ISA - Instituto Socioambiental 

• Instituto Cabruca 

• Rainforest Alliance 

• Sustentabilidade.com.br 

• UNESP Botucatu 

• COOPERFLORESTA 

• Cooperativa Agrícola de Gandú 

• Oxford Centre for Tropical Forests - Universidade de Oxford 

• Global Canopy Program

• Projeto Sementes da Floresta / Associação Cultura Franciscana

• Amigos da Terra - programa Amazônia Brasileira

• Rede de Agricultura Sustentável: Conservación y Desarrollo 
(Equador), Fundación Interamericana de Investigación Tropical - 
FIIT (Guatemala), Instituto Para La Cooperación y Autodesarrollo 
- ICADE (Honduras), Fundación Natura (Colômbia), ProNatura Sur 
(México), Rainforest Alliance (EUA e Costa Rica), SalvaNATURA 
(El Salvador).

• Observatório Cidadão de Piracicaba - OAB, Pira21, CASVI, 
PASCA, Florespi UNESP, ESALQ e Caterpillar.

• UEBT - Union for the Ethical Bio Trade

• GTPS: Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável

• Observatório do Clima

• REDD SES

• Projeto Animal Change da União Europeia

Membro de Fóruns, Redes e Entidades
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